București, 16 iulie 2018
Stimate domnule, stimată doamnă europarlamentar,
Vă transmitem prin această scrisoare mulțumirile noastre pentru eforturile dvs. în protejarea
drepturilor cetățenilor români, precum și a economiei digitale, a mediului cultural și educațional,
traduse prin votul dvs. de respingere a mandatului de negociere al Comisiei JURI din
Parlamentul European, în dosarul propunerii de directivă pentru modificarea regimului
drepturilor de autor.
Considerăm că decizia ca acest dosar să fie supus dezbaterilor publice ample este într-adevăr
oportună, întrucât doar astfel ne putem asigura de respectarea intereselor cetățenilor europeni
și a drepturilor acestora. Libertatea de exprimare și accesul la informații ar trebui să primeze în
orice abordare în care vor fi adoptate amendamentele viitoare și propunerea finală.
Societatea civilă, academicieni, cercetători, reprezentanți ai mediului de business și experți
precum membri fondatori ai Internetului și Raportorul Special al ONU au atras atenția asupra
necesității unei decizii echilibrate și temeinic documentate și au subliniat efectele negative pe
care le-ar avea în practică unele dintre cele mai controversate articole din propunere.
Deși mandatul de negociere al comisiei JURI a fost respins, este nevoie în continuare de
implicarea dvs., pentru ca noile propuneri de amendamente și cele de eliminare a unora dintre
articolele existente în varianta ce a fost votată, să asigure un just echilibru al intereselor actorilor
implicați.
De aceea, susținem în continuare ca articolul 11 - propunerea pentru introducerea unui
nou drept de autor auxiliar pentru editorii de presă - și articolul 13 - impunerea obligației
de a implementa mecanisme de filtrare a conținutului - să fie complet eliminate din
propunerea de directivă, întrucât creează incertitudine juridică și afectează libertatea de
exprimare și accesul la informații, fiind în contradicție cu normele juridice deja existente la nivel
european și cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.
În ceea ce privește mediul educațional, considerăm că articolele 3 - referitor la exploatarea
textelor și a datelor (text and data mining - TDM) - și articolul 4 - privind educația și
metodele de licențiere a operelor - pot fi semnificativ îmbunătățite, pentru a conferi excepții
cât mai largi de la drepturile de autor în scopul încurajării cercetării și al activității academice
prin promovarea educației deschise.
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